Ben jij een enthousiaste ouder die graag een handje meehelpt? Wil je nauwer betrokken zijn
bij de werking van de school? Heb je ideeën of suggesties? Dan is de oudervereniging van de
Heilig-Hartschool iets voor jou!
Als oudervereniging werken wij mee aan een fijne school waar alle kinderen zich thuis
voelen. We willen ook de banden tussen ouders, kinderen, leerkrachten en directie helpen
versterken.
We vergaderen 1 keer per maand, gezellig met een glaasje en een knabbeltje, telkens op
dinsdag om 19.45u op school. Samen met de directie en enkele leerkrachten praten we over
wat er reilt en zeilt in de school (deel ‘ouderraad’) en plannen we er de (feest)activiteiten
(deel ‘feestcomité).
Als ouderraad wisselen we met de school in open dialoog van gedachten over het
schoolbeleid en de pedagogische keuzes. Als feestcomité organiseren we jaarlijks
verschillende activiteiten. Denk maar aan de 1-september-koffie, het herfstfeest, de
kriebeldag, de ouderfuif en het lentefeest. Deze activiteiten zorgen niet alleen voor veel
plezier, maar brengen daarnaast ook geld in het laatje. De opbrengsten komen de kinderen
steeds rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede (didactisch materiaal, verfraaiing
klaslokalen, bouwfonds van de school, educatieve uitstappen, ...).
Heb je er ook zin in? Doe mee met de oudervereniging! Of jij er nu voor kiest om actief lid te
worden, of om af en toe te helpen, alle hulp is welkom.
Stuur een mailtje naar oudervereniging@heilighartjette.be of spreek gerust
iemand van ons aan!
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